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На основу члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) 

и члана 89. Пословника Скупштине града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 

40/17) Скупштина града Ужице,седници одржаној дана    2021. године донела 

је 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Ј  У 

СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦЕ О АФИРМАЦИЈИ ТУРИЗМА И 

ПОШТОВАЊУ ПРИЗНАЊА МОКРОЈ ГОРИ КАО НАЈБОЉЕГ ТУРИСТИЧКОГ 

СЕЛА НА СВЕТУ 

 

 1.Скупштина града Ужица безусловно и потпуно јединствено потврђује 

посвећеност даљој афирмацији туристичких потенцијала града Ужица и поздравља одлуку 

Генералне скупштине Светске туристичке организације Уједињених нација у Мадриду 

(UNWTO) којом је Мокра Гора изабрана за најбоље туристичко село света. Скупштина 

града Ужица ово светски најзначајније признање додељено у конкуренцији 75 земаља 

света које су представљене са преко 170 конкурената - руралних места, прихвата као 

обавезу да туризам у нашем граду и целој Републици Србији постане покретач руралног 

развоја и благостања за све грађане који живе у руралним срединама.  

 

 2. Скупштина града Ужица изражава велику захвалност почасном грађанину 

Ужица, господину Емиру Кустурици за изузетан допринос у целовитом развоју Мокре 

Горе па самим тим и развоју града Ужица, а нарочито за његов изузетан допринос за 

препознатљивост Мокре Горе као руралне дестинације са великим потенцијалом за 

унапређење сеоског туризма. Господин Емир Кустурица је као визионар, неимар и 

креатор, улагањима немерљиве вредности допринео не само признању Мокре Горе као 

најбољег туристичког села света, већ је неговањем културе, чувањем традиције, 

поштовањем разноликости овог краја, чувањем биодиверзитета и рационалним 

коришћењем природе за инвестиције у области инфраструктуре, екологије, туризма, 

спорта, културе и уметности, здравља и здравствене заштите становништва, бриге о деци, 

показао како се стиче углед правог домаћинског управљања и газдовања. Бројни 

фестивали које је организовао Емир Кустурица, од којих је несумњиво култни 

„Кустендорф“, као и уметнички програми који су окупљали светске звезде, дали су печат 

Мокрој Гори, Ужицу и Србији. Господин Кустурица је на најбољи начин показао како се 

визија преточава у стварност и спречио дивљу градњу, грађевинску анархију као и све 

друге глобалистичко-капиталистичке афинитете чији су заговорници покушали да 

пронађу своје место у Мокрој Гори, као што је био покушај са рудом никла.   

 

 3. Такође, скупштина града Ужица изражава велику захвалност господину 

Радовану Глибетићу и господину Илији Мисаиловићу за изузетан допринос развоју Мокре 

Горе. Господину Глибетићу на стварању јединствене туристичке атракције тзв. 
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„Шарганске осмице“ која заједно са Кустурициним Мећавником – етно филмским селом 

Дрвенградом, Визиторским центром, скијалиштем „Ивер“ представља туристички 

производ непроцењиве вредности. Ови уметнички и туристички раритети су имали 

специфичну тежину приликом доделе признања Мокрој Гори као најбољем туристичком 

селу света. На тај начин је „Шарганска осмица“ постала рај за свестске љубитеље старих 

пруга и возова и музејско туристичке железнице.  Господину Илији Мисаиловићу за 

овековечење Мокре Горе у његовим монографијама и другим штампаним издањима, сада 

музејским експонатима. Скупштина града Ужица изражава велику захвалност завичајном 

удружењу „Шарган“ које је спојило мештане и Мокрогорце расуте по свету јер су они 

предвођени Радованом Глибетићем метар по метар оживели чувеног „Ћиру“, затим 

захвалност познатом књижевнику Михаилу Ђуповићу Ђупу који је пророчки описивао 

Мокру Гору каква је данас „нема лепше зоре као изнад Мокре Горе“. Скупштина града 

Ужица изражава захвалност бројним појединцима из области уметности, књижевности, 

привреде, државним органима, јавним предузећима, садашњем и ранијим руководствима 

града Ужица, невладиним организацијама, предузећима „Лотика“ и „Парк Природе“ и 

другим правним субјектима који су својим активностима помогли остварењу визије и 

допринели препороду Мокре Горе.  

 

 4.  Скупштина града Ужица честита свим грађанима Ужица и Републике Србије на 

додељеном признању Мокрој Гори као најбољем и најлепшем селу света и позива све који 

нису посетили Мокру Гору и остале туристичке дестинације и атракције ужичког краја да 

то учине и буду наши уважени гости. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

____________________________ 

 

Образложење 

 

Полазећи од Устава Републике Србије по којем је развијеност локалне самоуправе 

један од услова демократије и правне државе, 

Поштујући право грађана гарантовано Уставом Републике Србије за обезбеђење 

услова за континуирано функционисање локалне заједнице као целине, 

Подржавајући принципе Стратегије развоја туризма Републике Србије за период 

2016.г. до 2025.г. 

Изражавајући приврженост Националном програму заштите животне средине и 

уставно право грађана на здраву животну средину, 

Изражавају приврженост Националном програму за препород села Србије, 

предлаже се доношење овакве декларације. 

Одборничка група СПС –ЈС је иницирала доношење ове Декларице, а Градско веће 

је на седници одржаној 27.12.2021.године, утврдило предлог декларације и предлаже 

Скупштини да је размори и усвоји. 

 


